
 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA COMBATE AO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 

 

 

 

Capacitar o Município de Colorado através de qualificação da rede de 

Assistência a Saúde a fim de identificar casos suspeitos da doença,e tratá-los segundo 

Protocolo de manejo clínico para o Novo Coronavirus (2019-nCOV) 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO 

 

1 – Realizar capacitação dos profissionais de Saúde da rede pública, abordando o 

diagnóstico e manejo clinico da doença, incluindo observação dos sinais de alerta, 

investigação de casos suspeitos, acompanhamento de casos, busca ativa de casos e 

contatos, realização de exame de swab. 

 

2 – Organizar e planejar a rede de Assistência à Saúde do Município com a 

identificação de referências regionais para o enfrentamento de surtos da doença. 

 

3 – Divulgação do Protocolo Nacional de Manejo Clínico do Novo Coronavírus. 

 

4 – Avaliação da rede de Atenção à Saúde no Município de 

Colorado. 

 
4.1 – Caracterização e capacidade de rede. 

 

O Município de Colorado possui 02 Estratégias Saúde da Família e 01 Unidade 

de Saúde que faz parte do ESF central. 

Os Serviços de Saúde são administrados pela Secretaria Municipal de Saúde, 

órgão da Prefeitura Municipal, sujeito a deliberações e fiscalização do Conselho 

Municipal de Saúde. Sua direção é feita pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 O Município atende a Serviços de Atenção Básica, sendo a principal porta de  

entrada da saúde, uma vez que não possuímos hospital .A Média e Alta Complexidade 

são encaminhados para Centros de Referência em outros Municípios. 

 

4.2 – Identificação de Unidade de Saúde Sentinela. 

 

A Unidade de Saúde São Joao Batista será usada como sentinela para a 

Vigilância da Síndrome Gripal causado pelo COVID-19. 
 

4.3 – Identificação de Unidades de Saúde que possam atender 24 horas. 

 

Nenhuma das Unidades de Saúde do município de Colorado tem condições para 

que haja atendimento 24 horas (incluindo fins de semana) bem como de doenças com 

complicações e graves. 

 

 

4.4 – Integração e fluxo entre as Unidades de Saúde do Município: 

 



A Unidade de Saúde São João Batista como unidade sentinela receberá todos 

casos suspeitos, distribuído equipamento de proteção e o paciente será encaminhado 

para uma sala de isolamento onde será realizada a investigação do caso, através da 

historia clinica  e exame físico ,a fim descartar ou confirmar o caso suspeito. 

Caso for confirmada a suspeita e o paciente apresentar quadro estável recebera 

tratamento de suporte e sintomáticos sendo encaminhado para isolamento domiciliar 

com todas as orientações necessárias, então será realizado acompanhamento diário pela 

equipe de saúde, assim como monitoramento de seus contatos. 

Os casos com complicações serão encaminhados a Hospital Notre Dame São 

Sebastião da Cidade de Espumoso, e os casos graves que necessitem de UTI serão 

encaminhados para referências regionais conforme contato com a Central de Leitos do 

Estado. 

 

5 - Unidades Ambulatoriais 

 
5.1 – Avaliação do número de leitos de observação. 

 

 Na Unidade de Saúde São João Batista existe 01 leito de observação onde o 

paciente suspeito poderá ser mantido até ser encaminhado para isolamento domiciliar ou 

transferido para hospital de referencia 

 

5.2 – Avaliação de recursos humanos existentes: 

 

A Secretaria Municipal de saúde de Colorado conta com uma equipe 

multidisciplinar que atua integrada efetivamente em promover a saúde e atualmente é 

composta por (1) médico clínico geral; (3) enfermeiras; (2) odontólogos; (2) 

fisioterapeuta; (1) psicólogo; (1) nutricionista; (2) farmacêutico; (1) fiscal sanitário; ( 

02) agentes de endemias, (5) técnicas de enfermagem; (5) motoristas; (2) auxiliares 

administrativos; (10)Agentes Comunitários; (3) serviços gerais. 

 

5.3 – Organização do fluxo de atendimento na Unidade de saúde.  

 

Na Unidade de Saúde serão priorizados os pacientes com sinais de alerta, sendo 

realizada a seguinte abordagem. 

 

1º Distribuição de máscaras na recepção para pacientes com sintomas 

respiratórios. 

2º Triagem do paciente 

3º Encaminhado para isolamento paciente com suspeita do Novo Ccoronavirus 

de acordo com o protocolo 

 4º Medicação de uso contínuo 

 5º Aferição dos sinais vitais e Exame Fisico 

 6º Preenchimento da ficha de notificação  

 7º Realização de exames swab para os casos suspeito 

 8º Posterior encaminhamento conforme o quadro clinico 

 

Também será priorizado o atendimento de pacientes com risco individual 

aumentado como diabéticos, asmáticos, hipertensos, portadores de doenças autoimunes. 

 Serão notificados imediatamente todos os casos suspeitos  contando com o 

apoio da 9° CRS e do CEVS, garantindo a investigação epidemiológica, fluxo de 

informações e adequado encaminhamento de amostras para diagnóstico laboratorial. 

 

5.4 – Avaliação da existência de equipamentos mínimos para o atendimento: 

 



A Secretaria Municipal de Saúde de Colorado dispõem da quantidade suficiente 

de recursos materiais mínimos necessários para o atendimento dos casos suspeitos da 

doença em questão, tanto para pacientes como para a proteção dos profissionais da 

saúde. 

 

6 - Exames diagnósticos 

 

A equipe esta capacitada para realizar o exame de swab para confirmação dos 

casos suspeitos, sendo que após a coleta o material será encaminhado para o 

LACEN/RS. 

 

 

7 – Medicamentos: 

 
A Farmácia Básica da Prefeitura Municipal de Colorado mantém em estoque a 

quantidade suficiente de medicações necessárias para tratar os casos que surgirem no 

município. 

 

8 – Mobilização Social / Educação em saúde. 

 
Divulgação de informações publicadas pelo Ministério de Saúde sobre a doença 

e a rede assistencial na mídia falada e escrita.   

Realização de reunião e capacitação dos profissionais de toda rede escolar do 

município e dos alunos sobre a doença e prevenção conforme nota técnica Nº9/2020 do 

Ministério de Saúde. 

 

9 – Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica 

 
Reunir a Vigilância em Saúde e todas as Secretarias do Município, Escolas, 

Conselho Municipal de Saúde, para uma mobilização na prevenção das doenças 

transmitidas covid19. 

Campanha Educativa, ocupando todos os meios de comunicação disponíveis 

como rádio, jornal, para sensibilizar a comunidade de tudo o que diz respeito ao 

coronavirus, possibilitando assim que a mesma ajude a prevenir e evitar esse problema 

em nosso Município.  

Nas escolas, desenvolver atividades possibilitando um melhor esclarecimento 

das doenças e tudo o que for relacionada a ela, dando ênfase na importância da 

prevenção que é a única forma de combatermos, com isso a campanha atingirá uma 

maior população. 

A vigilância epidemiológica trabalhara incansavelmente na campanha de 

vacinação contra influenza a fim de proteger a população alvo contra esse vírus e assim 

minimizar o impacto sobre o serviço de saúde e assim reduzir a circulação do vírus na 
população uma vez que o Novo Coronavirus tem maior letalidade em pacientes idosos e 

com comorbidades. 

Conforme decreto municipal, em anexo, será suspenso atividades escolares, 

reuniões e outros eventos coletivos que impliquem em aglomerações,por um período de 

15 dias, como medida de evitar a disseminação do vírus, e  também foram tomadas 

medidas quanto a munícipes que retornam de viagens. 

Foi redigido e divulgado um Informe da Secretaria Municipal de Saúde 

informando as medidas tomadas e a serem tomadas, em anexo. 

Através dessas ações manteremos a vigilância para que o Município de Colorado 

mantenha-se livre de casos  

 



 

 

10 – O Gabinete de Crise 

 
É Composto por: 

            Secretária Municipal de Saúde: Tatiane Sandri Alves Xavier, 

Médica ESF: Claudiele Tubino da Silva 

Enfermeira responsável da vigilância epidemiológica: Sandra Xavier Porn 

Enfermeira responsável técnica: Kerlen Magari Becker.  

Fiscal Sanitário: Heitor Giacobbo  

 

 

_____________________________ 

Tatiane Sandri Alves Xavier 

Secretário Municipal de Saúde. 

COLORADO 

 

 

Colorado, 16 de março de 2020. 

 

 

 


